NORMATIVA D’ÚS DE LA CAPELLA DE SANT CORNELI

•

Per llogar la Capella de Sant Corneli s’ha de presentar una sol·licitud acompanyada
d’un dossier, book o sinopsi amb imatges amb la proposta expositiva.

•

El cost del lloguer de la Capella és de 30€ la setmana. S’hauran d’abonar 30€ al fer la
sol·licitud.

•

No es podrà llogar la Capella més de 3 setmanes seguides.

•

La capella es llogarà pintada de color blanc. Si el sol·licitant la vol d’un altre color
haurà de facilitar al museu un pot de pintura de 5 quilos amb el nou que desitgi. Les
guies no es pintaran.

•

El muntatge de l’exposició anirà a càrrec del sol·licitant. Des del museu es donarà
suport si és necessari.

•

Les obres es penjaran amb cordill de nylon i ganxos facilitats pel museu. No està
permès foradar les parets.

•

Des del museu, si es demana, es donarà suport en disseny del material de difusió:
cartells i invitacions.

•

L’edició dels cartells i les invitacions aniran a compte del sol·licitant.

•

El museu enviarà una noticia de premsa elaborada conjuntament (sol·licitant/museu)
als canals habituals de difusió i premsa.

•

El Museu facilitarà el material expositiu del que disposi en el moment de l’exposició, tal
com peanyes, vitrines, taulons, cubs, etc. Prèviament, el sol·licitant haurà d’omplir un
full de demanda de material.

•

El personal del museu serà l’encarregat d’il·luminar l’exposició sota criteris del
sol·licitant un cop estigui muntada.

•

La inauguració anirà a càrrec del sol·licitant. En cas que es desitgi una inauguració
més institucional, el sol·licitant haurà de trucar directament a alcaldia.

•

La vigilància en hores d’obertura de l’exposició anirà a càrrec del sol·licitant.

•

La clau de la capella s’anirà a buscar a la Policia Local, s’haurà de facilitar al museu el
DNI de la persona o persones que l’aniran a buscar.
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